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ACÓRDÃO Nº:666/2008
PROCESSO Nº: 2008/6040/500442        
REEXAME NECESSÁRIO Nº: 2341   
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
REQUERIDA: IRMÃOS CHAVES LTDA. 
INSC ESTADUAL: 29.041.036-3

EMENTA: ICMS. Notificação Extemporânea. Decadência – É extinto o 
lançamento quando o contribuinte for notificado do auto de infração após
transcorrido o prazo de 05 anos para efetivação do lançamento do crédito 
tributário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, 
por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira 
instância, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão da 
decadência. O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Juscelino 
Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e João 
Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 24 de setembro de 2008, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa foi autuada a pagar ICMS, na importância de R$11.975,27 
(onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), referente a 
omissão de vendas, conforme constatado através do levantamento conclusão 
fiscal e do Documento de Informações Fiscais - DIF, relativo ao período de 01.01 
à 31.12.2002. 

O contribuinte apresenta impugnação, onde diz que no levantamento 
consta, no item estoques iniciais, valor equivocado de R$37.922,30, e o valor 
correto é R$27.597,00. E as mercadorias adquiridas somam R$327.283,00, onde 
o custo fica na importância de R$299.251,20, menos o estoque final de 
R$55.628,80. Que a empresa vendeu R$393.922,00, subtraído o lucro bruto, 
R$94.670,00, com margem de lucro de 31,64% e que a Resolução SEFAZ nº 
61/96, um percentual de 20%, que só tratado com clareza na Resolução SEFAZ 
nº 1970/2004, com percentual de 25%. Requer a improcedência.   

Sentença foi lavrada, diz que o sujeito passivo está devidamente 
identificado, e que foi intimado por ciência direta, tendo apresentado impugnação 
tempestivamente. Decorre a exigência fiscal da constatação de que a autuada 
deixou de registrar operações de saídas de mercadorias, por meio do 
levantamento conclusão fiscal. Que em análise aos autos, verifica-se que sua 
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ciência ocorreu em 29.02.2008 e que o CTN, via do Art.173, inciso I, prescreve 
que a Fazenda Pública tem direito de constituir o crédito em até 05 anos. Que 
face a isso, entende que ocorreu a decadência do direito de constituir o referido 
crédito tributário, por isso julga improcedente. 

A Representação Fazendária se manifesta pela manutenção da sentença 
de primeira instância. 

O contribuinte apesar de devidamente intimado, não apresentou suas 
razões.

Da análise dos autos, verifica-se que o crédito tributário em questão refere-
se ao exercício de 2002, e o trabalho fiscal foi dado ciência ao contribuinte em 
29/02/2008, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de 05 anos. 

Com essas considerações, entendo que agiu acertadamente a julgadora de 
primeira instância, extinguindo o feito com base no Art. 173, inciso I do CTN.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, voto para confirmar a 
decisão de primeira instância, que julgou extinto o processo sem julgamento de 
mérito, em razão da decadência.

É o voto.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
09 dias do mês de dezembro de 2008.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


